Tervetuloa Kajaanin Ratsastusseura ry:n ja Kajaanin Hevosharrastekeskuksen järjestämiin
kouluratsastuksen henkilökohtaisiin Pohjois-Suomen mestaruuskilpailuihin Kuluntalahden
Hevosharrastekeskukseen sunnuntaina 15.9.2019.
Kilpailuissa ratsastetaan myös avoimia luokkia.

RADAT JA LUOKKAJÄRJESTYS
Luokat ratsastetaan kahdella radalla.
RATA 1 (tallin puoleinen rata)
Alkaen klo 10.00 luokat 2, 3, 1 ja 6
RATA 2 (metsän puoleinen rata)
Alkaen klo 10.15 luokat 5, 7, 4 ja 8.

TOIMIHENKILÖT
Kilpailun johtajana toimii Mirja Leppänen ja puheenjohtajatuomarina Mari Päivärinta.
Tuomaristoon kuuluvat lisäksi Tarja Lukkari, Anu Puhakka-Tanskanen, Soile Lappalainen, Jonna
Takkinen ja Arto-Pekka Heino. Turvallisuuspäällikkönä toimii Soile Lappalainen ja stewardeina
Tarja Hirvonen ja Laura Koskelo.
KILPAILUPAIKALLE SAAPUMINEN
Kajaanin Hevosharrastekeskuksen sijainti: http://www.infokartta.fi/kajaani/ (Mustikkamäentie 44),
viitoitus lähempänä kilpailualuetta, lue tarkkaan opasteet.
Kilpailupaikka sijaitsee Kajaanin pohjoispuolella, raviradan läheisyydessä.
Kainuun Raviradalla on ravipäivä, ravit alkavat klo 13.00.
Tästä syystä kulku kilpailupaikalle on opastettu Mustikkamäentien kautta.
Hevoskuljetusajoneuvot ohjataan kyltein ja osin liikenteenohjaajan toimesta seuraavasti:
- Kajaanin Hevosharrastekeskuksen tallista YÖKARSINAN varanneet tallin tarhojen puoleinen
parkkipaikka
- Kajaanin Hevosharrastekeskuksen tallista PÄIVÄKARSINAN varanneet pienen maneesin eteen
- PÄIVÄKÄVIJÄT pienen maneesin eteen TAI ison kaarimaneesin taakse nurmialueille siten, että
kulku raviradan varikolle ei esty. Varikolle meneminen kielletty.
Hevosajoneuvojen puhdistusta varten löytyy kottikärryjä ja talikoita tallin lantalan läheisyydestä.
KANSLIA
Kilpailukanslia sijaitsee tallin pihapiirissä, pienen maneesin vieressä mäen päällä. Kilpailukanslia
on avoinna kilpailupäivinä tunti ennen kilpailun alkua – puoli tuntia kilpailujen päättymisen
jälkeen.
Kisa-alueella kansliassa ja kahviossa käy vain käteinen!
Kanslian puhelinnumero
Mirja Leppänen 044 536 2501

KILPAILU- JA VERRYTTELYALUEET
Kilpailut ratsastetaan luonnonkivituhka-hiekkapohjaisella ulkokentällä, 2 rataa yhtä aikaa.
Rata 1 on tallin puoleinen rata ja rata 2 metsän puoleinen rata.
KAIKKI SUORITUKSET ALOITETAAN RADAN SISÄLTÄ eli radalle voi mennä kun edellinen
tulee pois. Luokan/ryhmän ensimmäisenä lähtevä voi mennä radalle noin 90s. ennen luokan/ryhmän
alkamista.
Verryttely ratsastetaan pääosin isossa maneesissa. Kilpailukentän takana on myös verryttelyalue,
johon pääsee kilpailukanslian puoleisesta päästä ja jossa voi olla noin 6 ratsukkoa kerrallaan (3
ratsukkoa per luokka).
Huomioithan, että isoon maneesiin ei kuulu kuulutukset. Suosittelemme ratsukoita käyttämään
hyödyksi verryttelyaika kentällä (taakse mahtuu 3 ratsukkoa/luokka) sekä seuraamaan aikatauluja.
Käsihevosalue on pienessä maneesissa. Hevosia ei saa tuoda kilpailukentän viereen yleisön
sekaan.
LANAUSTAUOT
Kilpailukentät lanataan tarvittaessa noin klo 13.50-14.20. Huomioithan tämän verryttelyä
suunnitellessasi.
KENGITYS
Tarvittaessa paikalle saadaan päivystävä kengittäjä, ota yhteys kansliaan.
Kengitys on sallittua vain tallin tai heinäladon kengityspaikalla.
TULOSPALVELU
Tulospalvelu toimii leirikeskuksessa. Pöytäkirjat luovutetaan kilpailijoille pääsääntöisesti heti
suorituksen jälkeen. Pyydämme välttämään tulospalveluun kohdistuvaa liikennettä, jotta kisojen
tulospalvelu saadaan toimimaan nopeasti ja keskeytyksettä koko kisojen ajan. Equipe online tulokset ovat käytössä ja väliaikatuloksia tulostetaan kanslian ulkoseinälle.
PALKINTOJENJAKO
Kaikki luokat ratsastetaan kahdella ulkokentällä ja kaikki palkintojenjaot suoritetaan tallin
etupihalla tai kentällä heti tulosten selvittyä, noin 5 minuuttia luokan päättymisen jälkeen.
Palkintojenjakoon saavutaan ratsain. Hevosille laitetaan ruusukkeet ja mestaruuksien kolmelle
parhaalle mitalit pienen maneesin edessä ennen palkintojenjakoa.
Seuraathan tuloksia ja olet ajoissa paikalla.
KANTTIINI
Kilpailualueella palvelee kanttiini, josta on saatavana keittolounasta, välipalaa, kahvia ja
virvokkeita.
Kisa-alueella kansliassa ja kahviossa vain käteinen!
Tiedustelut:
Mirja Leppänen, puh 044 536 2501
Soile Lappalainen, puh. 040 527 0797
Sari Kuure, puh 050 570 3433

LÄMPIMÄSTI TERVETULOA KAJAANIIN !

